
Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva (č. 02/2014) městyse Besednice,  

dne 24.03.2014, restaurace U Martínků, v Besednici 

 
12/2014 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje pokácení 

stromu (smrk - ve výši 130 cm má obvod kmenu 310 cm). 

Při porážení musí být dodržena všechna bezpečnostní opatření. 

Tento smrk je nakloněný na chatu a ohrožuje ji - parcela  

KN č. 1863/2, k.ú. Malče  

 

13/2014 Zastupitelstvo městyse Besednice souhlasí se záměrem  

směny pozemků KN č. 1718/2 (výměra 152 m
2
) sběrné místo v Malči    LV 220  

za    KN č. 1966/1 (výměra 85 m
2
) les za Malčí LV 10001,  vše v k.ú. Malče  

 

14/2014 Zastupitelstvo městyse Besednice souhlasí se záměrem  

směny pozemků KN č. 1643/7 (výměra 383 m
2
) LV 462 

za    KN č. 1661/5 (výměra 383 m
2
) LV 10001,  vše v k.ú. Malče 

cesta pod nádrží 

  
 

15/2014 Zastupitelstvo městyse Besednice souhlasí se záměrem  

směny pozemků KN č. 1973, díl b) (výměra 192 m
2
) LV 10001  

za                     KN č. 1723/3, díl d)  (výměra 53 m
2
) LV 299    

a     KN č. 1723/2, díl e)  (výměra 139 m
2
),  vše v k.ú. Malče  

cesta na hranice 

 
 

 

 

16/2014 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje navýšení 

kapacity školní jídelny v ZŠ a MŠ Besednice na 215 

strávníků 

 

17/2014 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje navýšení 

kapacity ZŠ Besednice na 170 žáků 

 

 

18/2014    Zastupitelstvo městyse Besednice bere na vědomí: Zprávu 

  o hospodaření ZŠ a MŠ Besednice, okr. Český Krumlov, za rok 2013 

 



19/2014 ZMB schvaluje poskytnutí dotací na rok 2014 organizacím     

           v celkové výši 134.000,- Kč – rozpis uveden v příloze zápisu. 

 

20/2014 ZMB schvaluje Smlouvy o poskytnutí dotace pro        

jednotlivé organizace – návrh Smlouvy je uveden v příloze 

k zápisu. 

 

21/2014    Zastupitelstvo městyse Besednice souhlasí se záměrem      

prodeje pozemku, parcela KN č. 27/1 (výměra 445 m
2
),  

                  v k.ú. Besednice  V. K. 

 

22/2014    Zastupitelstvo městyse Besednice souhlasí se záměrem      

prodeje pozemku, parcela KN č. 1968/6 (výměra 153 m
2
),  

                  v k.ú. Malče  Ř.  

 

23/2014    Zastupitelstvo městyse Besednice souhlasí se záměrem      

prodeje pozemků, parcely KN:  č. 3159/2 (výměra 43 m
2
),  

  č. 3159/3 (výměra 50 m
2
), č. 3893/5 (výměra 325 m

2
),   

  vše v k.ú. Besednice  u potoka na Bídu. 

 

24/2014 Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje pokácení 

stromů (bříza - ve výši 130 cm - obvod kmenu 130 cm                  

a 117 cm). Při porážení musí být dodržena všechna 

bezpečnostní opatření. Tyto břízy jsou nakloněny na srub  

                  a pergolu u koupaliště a ohrožují je, parcela KN č. 116/3,  

                  v  k.ú. Besednice, LV 10001, městys Besednice. 

 

25/2014 Zastupitelstvo městyse Besednice souhlasí se zařazením   

                  správního území obce do území působnosti SCLLD 

(CLLD) působnosti MAS Pomalší o.p.s., pro plánovací období EU 

v letech 2014 ÷ 2020 

 

 

 

 

 

 

 



26/2014    Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje: 

Rozpočet městyse na rok 2014 jako vyrovnaný. 

V příjmové části 14.600.000,- Kč, ve výdajové části 13.950.000,- Kč  

a splátka úvěrů ve výši 650.000,- Kč . 

Schvaluje tvorbu a použití finančních fondů. 

Schvaluje příspěvky příspěvkovým organizacím ZŠ a MŠ Besednice. 

Členské příspěvky organizacím, kde je městys členem (SMO, SMO 

Pomalší, Nadace Jihočeské cyklostezky a dotace spolkům a 

sdružením) 

Členění dle tříd: - třída 1 – daňové příjmy – 9.770.000,- Kč 

   - třída 2 – nedaňové příjmy – 3.736.500,- Kč 

   - třída 3 – kapitálové příjmy – 30.000,- Kč 

   - třída 4 – přijaté transfery – 1.063.500,- Kč 

Celkem příjmy, třída 1 ÷ 4 -  14.600.000,- Kč 

- třída 5 – běžné výdaje – 12.639.000,- Kč 

- třída 6 – kapitálové výdaje – 1.311.000,- Kč 

Celkem výdaje, třída 5 a 6 -  13.950.000,- Kč 

Výdaje financování: 650.000,- Kč 

Výdaje, včetně financování: 14.600.000,- Kč 

 

27/2014    Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje: rozdělení  

  hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Besednice do rezervního      

                 fondu ZŠ a MŠ besednice ve výši 471,54 Kč 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Eva Thurnová 

 

          Jiří Laštovička   

     

 

 

Zapisovatel: Ing. Michaela Novotná     Starosta městyse: Petr Trajer 
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